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ОБРАЌАЊЕ НА ПРОФ. Д-Р ГОРАН АЈДИНСКИ,  
ДЕКАН НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 
 

Почитуван претседател на Република Македонија, 
претседател на Македонската академија на науките и 
уметностите, почитувани академици, професори, почитувани 
гости, 

Можноста да Ве поздравам како декан на Филозофскиот 
факултет на Oтворањето на овој Собир, посветен на 100 го-
дишнината од раѓањето на академик Михаил Д. Петрушевски, 
ме навраќа на далечната 1946 година, кога е основан Фило-
зофскиот факултет, како прва единица на првиот македонски 
универзитет. Иако сум роден далеку од тие времиња, можам 
да претпоставам какви чувства, кај присутните на големата 
свеченост во Македонскиот народен театар на 29 Ноември 
1946 г., преизвикале зборовите на првиот декан д-р Михаил 
Д. Петрушевски со кои го прогласил отворањето: „Ве поздра-
вувам во името на новоизбраното професорско тело и го обја-
вувам отворањето на новооснованиот Македонски државен 
универзитет... македонскиот народ го прославува големиот 
празник со достојно дело...“. Зборовите сведочат за големи-
ната на тој миг од нашата историја во кој Академик Петру-
шевски имал само 36 години. 

Тој ја извршил доверената задача без да импровизира: 
канел еминентни професори од други универзитети да изведу-
ваат настава за научните области за кои немало домашни про-
фесори, пронаоѓал начини младите кадри да бидат испратени 
во европските универзитети за да се усовршат, дури студен-
тите од првата генерација биле испраќани на други факултети 
да завршат една година од своите студии. Академик Петру-
шевски патувал низ европските центри за да обезбеди научна 
литература за библиотеките, опрема за лабораториите и др. 
Сето тоа ни открива еден човек со генијален ум, голем еру-
дит, вешт организатор, способен да се справи со секакви теш-
котии, кому не случајно му било доверено основањето на 
високото образование во нашата земја.  

Како научник, тој веднаш потоа започнува да бара начи-
ни и средства за промовирање на македонската научна мисла 
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во светот. Во 1948 г. излегува првиот број на Годишниот 
зборник на Филозофскиот факултет, кој започнува со него-
вата статијата (стр. 1–17) „Дефиниција на трагедијата кај 
Аристотела и катарсата“. Во 1951 г. го основа меѓународното 
списание Жива Антика (кое до денес оди во размена во 232 
светски библиотеки и универзитети од САД, Колумбија, Јуж-
на Африка, цела Европа до Нов Зеланд, Австралија) и до кра-
јот на својот живот сесрдно ќе се залага за подигање на него-
виот квалитет и меѓународен углед.    

Академикот Петрушевски е еден од основачите на нај-
високиот храм на науката во нашата земја, на Македонската 
академија на науките и уметностите во 1967 година. 

Неговата несебичност, пожртвуваност, љубов кон татко-
вината придодадени кон неизмерната љубов кон науката и 
неисцрпната желба за истражување ќе создадат богат научен 
опус, почитуван ширум светот, објавуван на англиски, фран-
цуски, германски, латински, грчки, српско-хрватски и маке-
донски јазик. 

Нашиот долг е да го зачуваме споменот на професорот 
М. Д. Петрушевски, чиј израз е и овој Собир на угледни науч-
ни работници од повеќе земји, кои ќе зборуваат на теми 
обработувани од академикот во наредните два дена. Ви поса-
кувам успешна работа! 

Благодарам за вниманието!  
 




